
Bijeenkomst NTA 2022

OP 16 SEPTEMBER 2022 HEB IK ALS COÖRDINATOR VAN HET 

NEDERLANDSTALIG AMATEURNET EEN BIJEENKOMST 

GEORGANISEERD VOOR ALLE NETLEIDERS
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Eerst even voorstellen:

 Bert van Holst PA1K (1962)

 Zendamateur sinds november 1981

 Woonachtig in Zutphen

 Mijn grootse passie is DX werken op de HF banden

 336 landen bevestigd (mixed band/mode)

 Sedert 1 mei 2021 met vervroegd pensioen vanuit de KMar

 Breng graag mensen met elkaar in verbinding, vandaar mijn 

activiteiten als netleider en coördinator van het NTA

 Tevens netleider bij de OTC
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Wat is het NTA, wanneer, waar en hoe laat?

 Het NTA is een sociaal radionet, waar zendamateurs 

(Nederlands sprekend) elkaar dagelijks kunnen ontmoeten

 In 1969 opgericht door 2 zendamateurs VRZA

 Het NTA vindt elke dag plaats, geen dag uitgezonderd

 U vindt ons op 3630 kHz

 Tijdstip 1830 LT (kan veranderen vanwege condities)

 De netleiders doen dit geheel op vrijwillige basis, 365 dagen per 

jaar
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Waarom een bijeenkomst netleiders NTA?

 Elkaar leren kennen, wie is de persoon achter de microfoon?

 Wat gaat er goed en wat kan beter in het NTA?

 Elkaar beter leren kennen tijdens een sociale bijeenkomst op een mooie plek 
(PA3ECT)

 Gezamenlijk een hapje eten en nader kennis maken met alle netleiders en 
ondersteuners

 Richting geven zodat wij allen ongeveer dezelfde wijze van opereren hanteren

 Vooral wel dicht bij jezelf blijven daarin

 Samen op deze dag het NTA leiden bij toerbeurt

Wie zijn dan de mensen achter het NTA?
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Netleiders, reserve netleiders en 

ondersteuners NTA:

Netleiders:

 ON6HG/DF6HG Gunther

 PA3GBK Aeilko

 DD5LT Alphonse

 PA3ECT Hans

 PA1JT Jan

 PA2JO Jonnie

 PA0HLB Hein

 PE1WVD Wim

 PA1MV Jaap

 PA1K Bert

Reserve netleiders:

 PF9Z Sascha

 PB1A Anne

 PA3FR Fred

 DG1EBO Rene

Ondersteuners:

 PA7MK Mieke (vraagbaak Teamspeak)

 PA7HS Hans (relayeren Teamspeak)
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Donatie namens het NTA aan 

WEBSDR Maasbree

 Maasbree wordt door veel luister en zendamateurs gebruikt

 Sommigen zijn zelfs 100% afhankelijk van deze zeer goede 
WEBSDR

 WEBSDR Maasbree is een goede vervanging als je thuis veel 
last hebt van “man made noise” etc

 Wordt onderhouden en verzorgd door vrijwilligers

Als team netleiders NTA hebben wij een vrijwillige 
donatie gedaan aan Maasbree tijdens onze 
bijeenkomst, als dank voor wat zij ook voor ons 
betekenen!  
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Een indruk van onze bijeenkomst 7



Ik daag jullie uit om jezelf eens te 

melden in het NTA!
 Een netwerk van gepassioneerde zendamateurs die samen elke 

dag weer, het Nederlands Talig Amateurnet vorm geven

 Ik ben er trots op dat ik dit team mag coördineren en spreek mijn 

dank uit aan Robert PA0RYL die mij uitgenodigd heeft deze 

presentatie hier te mogen verzorgen!

Zijn er vragen of opmerkingen?
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